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Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov

ročník X.

Úvodník
Niekedy sa zdá, že zmeniť zlozvyk trvá celú
večnosť. Myslím si, že väčšina z nás by chcela
povedať, že zmena prichádza pomaly, a to najmä
vtedy, keď sa týka hlboko zakoreneného návyku.
Predstavujeme si dlhé hodiny v telocvični, aby
sme schudli, alebo mesiace zápasov o
prekonanie závislostí, akou je napríklad fajčenie.
Zdá sa, že zmena je dlhý, náročný proces. Preto
sa o ňu ani mnohí z nás nepokúšajú. Možno len v tom prípade, že ste si dali predsavzatie na
Pôstne obdobie alebo nový rok.
Na chvíľu však uvažujte o slove „áno“ pri oltári, o plači novorodeniatka alebo o slovách:
„Ty si kňaz naveky.“ V jednom okamihu sa zmení život. Už nikdy viac sa z toho manželského
páru nestanú slobodní, žena už neprestane byť matkou a muž už nikdy neprestane byť
kňazom. Od tej chvíle je všetko iné. Alebo si predstavte spoveď: naše hriechy sa vymažú za
oveľa kratší čas, než sme ich spáchali! V istom zmysle je teda zmena veľmi rýchla, ba
okamžitá. Ale žiť túto zmenu? To je už iný príbeh. Otázka teda znie: Keď sme prijali milosť, že
budeme brať vážne prekonanie určitého návyku, závislosti alebo zlozvyku, ako máme pri
tomto rozhodnutí vydržať dlhodobo? Hoci nejestvujú ľahké odpovede, pomôže nám, keď sa
pozrieme na ľudí, ktorí zažili túto dynamiku „rýchlej pomalej zmeny“. Jeden výnimočný vzor je
Matthew Talbot, írsky robotník, ktorého pápež Pavol VI. v roku 1975 vyhlásil za ctihodného.
Matt Talbot sa narodil v Dubline v roku 1856. Bol alkoholik. Talbotovci boli chudobní a
Matt chodil do školy len rok. Keď mal dvanásť rokov, odišiel pracovať do predajne vín. Tam
začal piť a onedlho sa z neho stal ťažký alkoholik. Aby mal na svoj návyk peniaze, chodil
pracovať do skladu a stavebnej firmy. Celú svoju výplatu minul v krčmách. Dokonca raz
ukradol husle slepému pouličnému hudobníkovi. Matt žil šestnásť rokov len pre chľast.
Potácal sa z práce do krčmy a späť. Viac a viac sa prepadával do zovretia závislosti. Prvý
kľúč ku zmene je rozhodnutie. Nielen o tom premýšľať, ale využiť milosť a rozhodnúť sa.
Často „chceme chcieť“ zmenu, ale keď príde na lámanie chleba, vôbec nie sme ochotní urobiť
to neodvolateľné rozhodnutie a zmeniť sa. Tu sa to však všetko začína. Je to niečo podobné
ako v Ježišovom prípade, keď „sa rozhodol ísť do Jeruzalema“ (Lk 9, 51). Hoci okamžité
rozhodnutie dostalo Matta Talbota na cestu k svätosti, celý život musel túto zmenu žiť. Urobil
to tak, že sa učil sebadisciplíne. Svoje rozhodnutie žil deň čo deň. Toto je pomalá časť zmeny
– časť, ktorá nie je taká príjemná. „Nikdy nepohŕdaj človekom, ktorý sa nedokáže vzdať
alkoholu. Je ľahšie dostať sa z pekla!“ napísal raz Matt svojej sestre. Ale vydržal. Po troch
mesiacoch svoj sľub predĺžil na šesť mesiacov. A s pomocou kňaza bol až do konca života
triezvy. 7. júna 1925 zomrel na zlyhanie srdca.
Zachoval si veselú myseľ, väčšinu svojich peňazí rozdal chudobným a na svoj plat si
poctivo zarábal. Matt Talbot sa svojim priateľom a rodine zdal ako obyčajný, ťažko pracujúci

muž so silným náboženským presvedčením. Vo vnútri to bol bojovník, ktorý viedol duchovný
zápas. Trval štyridsať rokov a urobil z neho hrdinu viery. Jeho príbeh nám ukazuje, že tie
najhlbšie a najtrvácnejšie zmeny nie sú teatrálne, rýchle vyhlásenia. Sú to skôr vnútorné
rozhodnutia, ktoré môžu trvať len sekundu, ale ich naplnenie si vyžaduje celý život.
Keď sme vo veľkom pôste, prosme Sv. Ducha o vedenie a silu, aby sme riešili oblasti svojho
života, ktoré naozaj potrebujú zmenu. Pritom si spomeňme na ctihodného Matta Talbota, ktorý
v okamihu prestal piť – a vďaka tomuto rozhodnutiu prežil obdivuhodný život.

o. Rastislav (farár)

Víťazstvo za mestom...
Človek svojím životným štýlom vyprodukuje množstvo odpadu, ktorý bežne vyhodí do
kontajnera pred panelák a viac sa o jeho budúcnosť nestará. Odpad je však odvezený na
skládku, kde ostáva dlhé roky. Tam hnije a zapácha. Takto sa človek zbavuje odpadu, ktorý
by ináč iba zavadzal a bol nepotrebný. Raz som popri takomto smetisku išiel a poviem vám,
nebol to vôbec pekný pohľad a ani príjemná vôňa. Položme si otázku: „Kto by chcel z nás žiť
v takomto smrade a prostredí?“ Asi nikto. Možno by si niekto na takéto prostredie zvykol, ale
určite by malo negatívny vplyv na jeho zdravie.
Podobne ako produkujeme materiálny odpad, svojimi skutkami produkujeme množstvo
duchovného odpadu. Sú to hriechy, ktoré taktiež zapáchajú a znepríjemňujú život každému z
nás. Ak sa pozrieme do svojich životov, určite uvidíme vplyv týchto hriechov na náš život.
Zvykli sme si na ne až tak, že sa ich nesnažíme odstrániť zo svojich životov. Ich pach je už
pre náš normálny a prirodzený.
Ježiš je ten, ktorý nás vidí v takomto stave a nechce aby sme v ňom žili. No má pre nás
pripravený lepší život, ktorý nám ponúka. Možno si sa aj snažil zbaviť týchto hriechov
a vyhodiť ich pred „panelák“, no po chvíli sa ocitnú zase pred dverami tvojho srdca a ty ich
pomaly nevšímavo púšťaš späť k sebe. Bojuješ s nimi, zase do nich padáš a nakoniec zúfaš.
Nevládzeš žiť takýto stereotyp? Máš pocit, že moc hriechu je silnejšia, ako tvoja vôľa vyhrať
nad ním tvrdý boj? Možno aj voláš na Pána a máš pocit, že sa nič nedeje? Božie slovo však
hovorí. „Jeho oči bedlia nad cestami človeka, všetky jeho kroky pozoruje on. Dá on, by sa
k nemu vzniesol výkrik biedneho, výkriky úbohých vždy počuje. Bedlí nad národom aj nad
každým človekom.“ Jób 34, 21.28.30. Boh vidí, aký si unavený znášať všetky pády na ceste
za ním, všetky neprávosti, nepochopenie a bolesť. No nechce ťa v tom nechať samého. Pýtaš
sa: „Čo teda robiť? Kde ich zložiť? Kam ísť?“
V období Veľkej noci nás chce Cirkev za ruku priviesť pod kríž nášho Spasiteľa, ktorý je
zasadený na okraji mesta, kde sa dnes nachádzajú smetiská našich odpadkov. Tam hovorí
posledné slová: „Je dokonané.“ Áno, je dokonané. Ježiš dokonal obetu za môj aj tvoj hriech
v ktorom žiješ. Naplnil to, v čom spočíva celá podstata lásky. Dal sám seba. A ak postojíme
pri kríži trochu dlhšie, vidíme, ako mu stotník prebodáva bok, z ktorého mu vychádza krv
a voda. Cirkevní otcovia v tomto prúde krvi a vody videli symbol dvoch základných sviatostí –
Eucharistiu a krst. Tie sú novým prúdom, ktorý tvorí Cirkev a obnovuje ľudí. Taktiež si
spomínajú aj na stvorenie Evy z boku spiaceho Adama. V hebrejskom jazyku slovo Adam
znamená človek. Dnes je nanovo otvorený bok nového Adama, z ktorého sa môže narodiť
nový človek. Môžeš ním byť aj ty! Môžeš sa okúpať v jeho krvi a vode. Nanovo sa môžeš
očisťovať vo sviatosti zmierenia a Eucharistii, a nemusíš žiť v duchovnom smrade svojich
hriechov, ktoré ťa pomaly privádzajú k večnej smrti. Ježiš svojou smrťou na kríži porazil moc
hriechu. A toto víťazstvo ti dnes nanovo ponúka. „Uponížil sa, stal sa poslušný až na smrť, až

na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné
meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý
jazyk vyznával: Ježiš Kristus je Pán! Na slávu Boha Otca.“ Flp 2, 8-11
Drahý Ježišu, kľačiac pri tvojom kríži chcem vyznávať, že som slabý a nedokážem sa
zbaviť svojich hriechov. No dnes ťa nanovo pozývam do môjho života ako toho, ktorý sa na
mňa z kríža pozerá milostivým pohľadom svojich očí. Pozývam ťa ako Pána nad životom
a smrťou, mojou smrťou. Vezmi do rúk môj život a pretváraj ho na svoje víťazstvo. Amen

o. Matúš (kaplán)

Farské oznamy
















Od pondelka až do stredy vás pozývame na Božské služby vopred
posvätených darov o 18:00 hod. V stredu vás pozývame na poslednú krížovú
cestu pred Paschou o 17:00 v našom chráme.
Na veľký štvrtok, 02.04.2015 bude o 17:00 hod. Veľká večiereň s lit. sv.
Bazila Veľkého a Strasti.
Vo veľký piatok je prikázaný sviatok a prísny pôst a zdržanlivosť od mäsa,
mlieka, vajíčok a zbierka na Boží hrob. V tento deň bude o 15:00 Veľká
večiereň s uložením pláštenice do hrobu a na Bani o 17:00 hod.
Na veľkú sobotu je celodenná adorácia pri Božom hrobe, na ktorú sa môžete
zapísať v chráme. Využime možnosť bdieť pri Kristovi, ktorý chce prežiariť
tmu aj našich hrobov.
V nedeľu Paschy ráno utiereň vzkriesenia o 05:00 hod., požehnanie jedál
a po nej csl. liturgia. Na Bani je utiereň vzkriesenia o 06:00 hod., požehnanie
jedál a po nej hneď slovenská sv. liturgia. Vo farskom chráme je druhá sv.
liturgia o 10:00 hod. Všetky liturgie sú s myrovaním. V tento deň vás
poobede o 15:00 hod. pozývame na nádhernú paschálnu večiereň.
Vo svetlý pondelok, 06.04.2015 je taktiež prikázaný sviatok. Liturgie s
myrovaním sú v nedeľných časoch.
Vo svetlom týždni vás pozývame pomodliť sa okrem pondelka večiereň
o 17:20 hod.
Na svetlý piatok, 10.04.2015 je voľnica.
Dňa 11.04.2015 všetkých vás pozývame na Púť k Božiemu milosrdenstvu do
Ľutiny, za účasti laického misionára Juda Antoina z Malajzie. Program začína
svätým ružencom o 09:30 hod., pokračuje archijerejskou svätou liturgiou
o 10:00 hod. a bude pokračovať katechézou o 13:00 hod.
V nedeľu o Tomášovi, 12.04.2015 vás pozývame na odpustovú slávnosť
Božieho milosrdenstva v kaplnke Reimanus o 15:30 hod.











V sobotu, 25.04.2015 o 16:00 hod sa v Divadle Jonáša Záborského – nová
scéna uskutoční premiéra nového dokumentárneho filmu Pascha, ktorý
mapuje násilnú likvidáciu, ale i vzkriesenie gr. kat cirkvi.
V piatok, 01.05.2015 sa uskutoční turistický deň pre deti a mládež na trase
Veľký Šariš- hrad- Šarišské Michaľany ihrisko.
Pozývame všetkých na 6. Metropolitnú púť
do Krakova v sobotu,
16.05.2015.
V záujme ochrany sviatostného tajomstva naliehavo žiadame, že k sviatosti
pokánia nesmú do spovednice nosiť penitenti mobilný telefón.
Už dlhšiu dobu sa šíri recept na vatikánsky chlieb šťastia. Dôrazne žiadame
všetkých veriacich, keďže šťastie človeka pochádza iba od Pána a nie zo
stvorených vecí, aby nešírili tento recept ďalej a taktiež upozorňujeme, aby
ste sa nezúčastňovali kurzov o zdravej výžive sekty Hare Krišna.
Gréckokatolícka charita vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Sestra ADOS
„Charitas“.
Pred časom zomreli dvaja kňazi, o. Michal Drahňovský a o. Michal Ivanko.
Prosíme o modlitbu za spásu ich duší.
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